
 
 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 9. november 2015 kl. 19.03. 
 

Deltagere: Lennart, Rene, Kaare, Thomas, Lasse, Ulrik, Benny, (Alexander) 

 

Dagsorden 

 

1. Underskrift af referat af mødet d. 07/10/2015 

 

2. Økonomi 2015 

a) Der er god likviditet. Den højeste i flere år, men det er fordi, der mangler afregninger fra 

mange trænere. Forventning om et årsresultat omkring 300.000 kr. 

 

3. Udkast 3 til budget for 2016 

a) Thomas gennemgik i hovedtræk posterne 

b) Forslag til kontingentstigninger drøftet. Det øgede fokus på kvalitet i træningen, kræver 

øgede indtægter. Forslag til nye satser besluttet. Skal besluttes af generalforsamlingen: 

U5: 600, U6-U8: 900, U9-U19: 950, U19-24: 1000, U25+: 1100 

c) Rene fremlagde politik for kontingent for lukkede hold. Forslag vedtaget og Rene sender 

forslaget til Mads på onsdag med mindre der kommer indvendinger fra bestyrelsen inden. 

 

4. Personalenyt 

a) Ottos U-19 hold er blevet trukket fra turneringen pga tre udeblivelser. Holdet står for 25% af 

de bøder, som klubben har modtaget fra DBU KBH. Rene taler med Mads for at blive 

opdateret og Rene og Alexander tager initiativ til at holde et spillermøde uden holdlederen. 

 

5. Fremadrettede dispositioner ifm. seneste fondsmøde 

a) Præcisering af fremtidige prioriteringer. 

 

6. Rapporter om ”Læring i fodboldklub” og ”At begynde til fodbold”. 

a) Der er mange interessante pointer og konklusioner, som Ulrik sørger for at få distribueret ud 

til børneårgangene. (Evt via børneudvalget). Desuden lægges den på hjemmesiden. 

 

7. Aktiviteter ifm. jul og nytår 

a) Rene har taget initiativ til at informere om 5-a-side dagen, den 5. december for seniorspillere 

b) Restaurant og klubhus holder lukket fra 19. december til 10. januar (begge dage inklusive). 

Der skal hovedrengøres i den periode. 

c) Rene sender doodle ud med forslag til dato for julemiddag for bestyrelse og ansatte.  

 

8. Nyt fra udvalgene 

a) Anlægsudvalget har haft møde med GK, der har set det indvendige af klubhuset. Der er dog 

behov for at komme tilbage og se det udvendige i dagslys. Der er flere installationer, der skal 

ændres i forhold til reglerne for installationer i nye anlæg og bygninger.  

b) Vi skal bruge flere ressourcer på fundraising ifm ombygningen. Det bliver en opgave for 

Mads i 2016. 

c) Trænere/ledere informeres ifm juleafslutning den 17. december om ombygning og opfordres 

til at komme med forslag til ønsker for det nye klubhus. 

d) Den første sponsor har købt en bandereklame. 

  

9. Kommende møder i 2016 

Bestyrelsesmøder mandag d. 11. jan. og mandag 8. februar (regnskab?) 

Generalforsamling: mandag 29. februar 2016. 


